برنامج االستثمار  -9102ببلدية بفوسانة
 -1معطيات بخصوص البلدية :

أ  -إسم البلدية :فوســـــــــــــــــانة

اسم المنطقة 10 :
عدد السكان بالمنطقة 051 :

ب  -عدد السكان بالبلدية  2111 :نسمة 9102/
ت  -تاريخ الجلسة  6122/26/62 :الساعة الثانية والنصف مساء
ث  -مكان الجلسة :حي البساتين أمام محالت الجباري لبيع الخزف.
ج  -إسم ميسر الجلسة /:
ح  -محضر محرر من قبل  :المسؤول الفني
خ  -محضر مصادق عليه من طرف  :رئيس بلدية فوسانة
 -2معطيات بخصوص الجلسة :
أ – عدد المشاركين في الجلسة بالمنطقةعدد 01 :

 -1معطيات بخصوص الجلسة :
أ -عــــــدد المشاركين في الجلسة العامة :

عدد المشاركين
العدد الجملي

عدد النساء ضمن المشاركين
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عدد الشبان ضمن المشاركين
والذين تتراوح أعمارهم بين
 61و 53سنة
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ب – جدول األعمال :

 ضبط واختيار البرنامج الوظيفي لمشاريع القرب بالمنطقة عدد .10 اختيار ممثلي المنطقة . – 3تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقةعدد : 10
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المشروع

الكلفة

مرحلة التنفيذ

تمديد شبكة التطهير العمومي بجزء من
المنطقة عدد  22برنامج 2212

 232أ.د

نسبة تقدم االشغال %22



المطالبة ببعث فروع ادارات للتجهيز واإلسكان وللشركة الوطنية
الستغالل وتوزيع المياه ووحدة الحماية المدنية وفرع ..... CNAM



تم فتح فرع لشركة الكهرباء خالل سنة  8162وستتواصل المساعي مع
الجهات المعنية والسلط الجهوية لتركيز مختلف فروع االدارات بالمدينة.



تدخل أحد الحاضرين مؤكدا على أن رفع الفضالت اليومي باب باب لم
يشمل مساكن المنطقة الى حد التاريخ طالبا التدخل لتمكينهم من هذه
الخدمة.





التشكي من المصب الوقتي للفضالت المنزلية والمشابهة المحاذي
للمنطقة عدد  16من الجهة الغربية خاصة من تطاير النفايات البالستيكية
والروائح الكريهة بسبب إفراغ الفضالت في غير االماكن المخصصة لها.



بين رئيس الجلسة أن رفع الفضالت المنزلية بكامل المنطقة البلدية حق
مشروع لكل مواطن وستعمل االدارة على تالفي هذه االخالالت والتي
ربما تكون ظرفية باعتبار تعطب بعض المعدات وهي بصدد الصيانة
واإلصالح.
 .تتعهد البلدية المصب أسبوعيا بالردم للحد من االنعكاسات السلبية
المذكورة في انتظار انجاز مركز تحويل النفايات من طرف وكالة
التصرف في النفايات خاصة وان البلدية وضعت على الذمة قطعة أرض
للغرض من امالك البلدية كما انه سيقع التنبيه على سواق وسائل النظافة
إلفراغ الفضالت في االماكن المخصصة لها ومتابعة هذا الموضوع
اسبوعيا .

 /0التنوير العمومي

 /0الماء الصالح
للشرب

تركيز نقاط انارة عمومية بين  55و06
نقطة

تمديد شبكة الماء الصالح للشرب في
طول  226متر خطي

*االسراع بانجاز مشروع التنوير العمومي
* برمجة التطهير العمومي بالمنطقة

تمديد شبكة التنوير
في طول  2666متر خطي
ليشمل كل األنهج اآلهلة
بالسكان باعتبارعدم تسمية
االنهج
نهج النخيل-نهج الحلفاء

المنطقة قابلة
للربط بشبكة التنوير العمومي

 06.666د

االنهج قابلة للربط بشبكة
الماء الصالح للشرب عبر
الرصيف

 26.666د

كل مشروع مبرمج بالمخطط يخضع الى عدة مراحل منها مكتب الدراسات واعدادالدراسة ومراحل ادارية ومالية للوصول الى انطالق االشغال ومن المنتظر ان تنطلق هذه
االشغال حسب المخطط التقديري في بداية جويلية  ،2612أما بخصوص برمجة التطهير
بالمنطقة فهو موقوف على بعث محطة تطهير ومقاييس أخرى كأقدمية الحي وعدد
المساكن بحيث أن التشخيص الفني هو الذي يقع اعتماده لتحديد االولويات بالمناطق
ونوعية المشاريع موكولة لمتساكني المنطقة.

صالح جباري

55

تاجر خزف

التوت
نهج
البساتين56022665:

عفاف الجالصي

66

ش.المنزل

حي البساتين 2:

المرأة

رمزي محمدي

65

صنع الرخام

حي البساتين :2

الشباب

221.656.255
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10

حي

الرجال

1.1

10

التنوير العمومي

تركيز
نقاط إضاءة في طول
 2666متر.خطي

الماء الصالح للشرب

تمديد شبكة الماء
الصالح للشرب في
طول  226متر خطي

تمديد شبكة التنوير في طول
 2666متر خطي ليشمل كل
األنهج اآلهلة بالسكان

باإلجماع

متوسط

 06.666د

االعتماد يكفي لتركيز من
 55الى  06نقطة اضاءة

باعتبارعدم تسمية االنهج

نهج النخيل-نهج الحلفاء

باإلجماع

متوسط

 26.666د

االعتماد تمديد شبكة الماء
الصالح للشرب بين 266
و 226متر خطي .

– 2.1
– 1.2.1

– 2.2.1
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* عدد  10صور
* نسخة من بطاقة حضور
* نسخة من استدعاء
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فوسانة في 6122/26/62 :

رئـــيس البـــــــــــــلدية
محمد الطاهر العـــــــــوني

